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4 S y n e r g y e n T h e L u c k Fa c t o r ? !
Laatst hoorde ik een inspirerend verhaal over “The Luck Factor”. Op een afstand
lijken sommige mensen het “geluk van de wereld” te hebben, “het leven lacht hen toe”
en vele andere gezegden die we voor de ogenschijnlijke Guus Geluks hebben. Toch
als je elke “geluk” situatie beter bestudeert, dan blijkt daar toch iets constants in
te zitten. Zo heeft ooit een filosoof het mooi onder woorden gebracht: “Luck is what
happens when preparation meets opportunity”.
Mensen die goed voorbereid zijn, middels de juiste kennis en kunde, zijn “prepared”
als de kans zich voordoet. Gecombineerd met de juiste instelling en achtergrond zou
je kunnen zeggen dat je het geluk kunt beïnvloeden/afdwingen zowel in het zakelijke
als in het privé domein.
Vanuit 4Synergy werken we dusdanig samen dat met de juiste voorbereiding, de
juiste mensen op het juiste moment met elkaar in contact komen. Hieruit vloeien
vaak de mooiste succesverhalen. Geluk?!

Agenda
11 mei - Rotterdam
Restaurant de Schone Lei
6 juli - Woerden
Restaurant de Markies
7 sept - Rotterdam
23 nov - Woerden

Met de juiste preparatie (kennis, kunde en ervaring), geven we graag advies omtrent
een betere aanpak of nieuwe technologie om de klant de doelstellingen te laten
realiseren die gewenst zijn.
Vanuit 4Synergy stimuleren we die kennisdeling enorm, middels onze periodieke
events en kennissessies omtrent ons vakgebied. Met momenteel ruim 50 consulting
partners bij alle klanten, zijn de kansen enorm vergroot dat een klant het geluk heeft
dat juist de goed voorbereide consulting partner op zijn/haar pad komt. En hieruit
blijkt dat geluk dus door te geven valt.
De periodieke network events staan ook steeds vaker in het teken van “geluks”
projecten. Laatst nog hebben we aandachtig geluisterd naar de keynote speaker van
de RijksClouddag: Sander van den Berg. Zijn presentatie over “Cloud Kung Fu” was
een inspiratie voor vele klanten en consulting partners in de zaal.
De network events zijn trouwens mooie kansen om het geluk te proeven met
consulting partners en vele klanten. Wij zijn alvast druk met de voorbereiding bezig
van dit event.
Ik wens een ieder het geluk toe en zie je graag op 11 mei bij
Restaurant de Schone Lei in het Kralingse bos.
Martin Rieff
Managing Partner 4Synergy
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Business Update
Een terugkerend onderwerp is de business update
met daarin de nieuwste opdrachten en laatste
ontwikkelingen sinds de vorige Nieuwsbrief. Het
goede nieuws is dat het er ook deze keer gelukkig
best wel weer veel zijn!
Hieronder in vogelvlucht deze terugblik op de
afgelopen periode:
Bij PostNL zijn zowel Remco van Krogten als
Edwin Stegeman aan de slag gegaan.
Remco is gestart als Proces Informatie Analist
bij het onderdeel pakketten en is daar bezig met
de optimalisatie van de pakketstromen. Edwin is
begonnen bij het onderdeel post, hij is daar als
Projectmanager actief voor een project dat zich met
de optimalisatie van de postprocessen bezighoudt.
Bij Raet zijn al Aad Weesenaar en Pascal Prins
actief, recent is dat nu ook Chiara Spaltro gestart als
projectleider van het VOIP project, een mooi technisch
complex project.
Bij de Knab bank is Arnold Coers gestart. Zijn
opdracht is het begeleiden van een RFI/RFP project
voor de selectie van een IAM (Identity & Access
Management) systeem. Een complex traject in de
wereld van steeds strengere security eisen aan
banken. Het nieuwe IAMS moet daar toekomst vast
op in kunnen spelen. Een mooie opdracht dus bij onze
goede bekende Peter Bosman.
Een mooi traject ook voor Michel Winkels, bij het
modebedrijf Omoda doet hij naast zijn opdracht
voor Ceva, een Business Consultancy opdracht.
Na een eerste inventarisatie moet hij daar een 1-3
jaren plan opstellen met o.a. een roadmap voor de
bedrijfskritische IT-systemen.
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Op het gebied van software development ook weer
een viertal nieuwe opdrachten:
In de Rotterdamse haven is Paul van Assen (nieuw
bij ons) aan de slag gegaan als Java ontwikkelaar/
architect. Ton de Ron gaat na afronding van zijn
werkzaamheden bij Saint Gobain aan de slag bij Shell
in Rijswijk. Ook Marco Wiggelinkhuizen heeft een
nieuwe opdracht, hij start als .NET engineer/ architect
bij ABN-AMRO, dit ook weer via een oude bekende uit
ons netwerk. Dat laatste zelfde geldt ook voor
Freek Wiekmeijer die gaat beginnen bij Luxexcel.
Luxexcel is een snelgroeiend innovatief bedrijf dat als
enige ter wereld actief is met 3D printing van optische
lenzen.
Wat architectuur blijven er vragen op ons afkomen,
zo zijn we recent bij Saint Gobain geweest met
Gerco Grandia en Chris Hoedt, daar hebben we
concreet de ambities besproken op het gebied van
Cloud en big data, bij dat traject blijven we ook
betrokken.
Bij Compass waar we al langer actief zijn met hen naar
de Cloud te brengen is nu ook Roy Schoumacher naast
Krama Westzaan gestart. Roy houdt zich met name
bezig met de migratie van de desktop applicaties
naar de Cloud, Krama is met name aan de AWS server
kant actief.
Richard Kalmeijer is gestart op een tweetal
opdrachten, de eerste bij de FNV en nu start hij bij
BNP Paribas als agile coach. Omdat hij daar fulltime
aan de slag gaat, draagt hij het FNV stokje over op
Edo Hiemstra.

TRAINING PERSONAL SALES PITCH
Afgelopen 4 april heeft Klaus Ratgers
aan 4Synergy partners zijn eerder erg
succesvolle cursus “Personal Sales
Pitch” gegeven. Vanwege het grote
aantal deelnemers zijn we uitgeweken
naar een plezierige ambiance in
de buurt waar na een inleidend
theoretisch gedeelte een aantal
rollenspellen volgde.

Doel van de training was om ons bewust bekwaam te maken voor een eerste
contactgesprek met potentiële klanten. In tegenstelling tot wat de titel misschien
suggereert moet je jezelf dan juist niet verkopen om succes te hebben!
Zoals Klaus in de inleiding ook stelde zijn sommigen al onbewust
bekwaam en zullen anderen verrast zijn over het eigen (wan)gedrag in
kennismakingsgesprekken.

Zoals vaker zijn het met name de rollenspellen die uiterst leerzaam zijn, het mooie
is dat je in een vertrouwde omgeving ook echt goed kan oefenen en dat je het
meeste leert van je eigen fouten. Dat laatste mag dan een tegeltjeswijsheid zijn,
maar potentiele klanten wees gerust, we hebben een hoop geleerd deze avond!
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Even voorstellen:
L é a r c o Ko o m a n
Leuk dat ik ook bij de club hoor en
me even voor mag stellen! Ik ben
Léarco Kooman, 36 jaar woon samen
met Claudia, zoontje Luuk van 4 en
dochtertje Fleur van 2 in Middelharnis.
Na 11 jaar loondienst in de financiële
en de laatste 5 jaren in de haven &
logistieke sector ben ook ik vanaf
1 januari 2017 zelfstandig.
Mijn achtergrond is technische
informatica, maar na enkele jaren
programmeren was voor mij duidelijk
dat ik de meeste energie krijg van de
interactie met de klant. Waarbij de
impact op en de verandering in de
organisatie centraal staan en de IToplossing daar een belangrijke bijdrage
aan levert.
Ik houd van complexe vraagstukken
waar meerdere partijen bij betrokken
zijn, die zowel een IT als een
veranderingscomponent bevatten.
Een mooi voorbeeld van een project
waar ik veel energie van kreeg is het
verbinden van de logistieke keten
vanaf een deepseaterminal, via een
inlandterminal naar het warehouse
van een verlader. Door datauitwisseling
en betere samenwerking konden 10%
meer containers per binnenvaart
vervoerd worden.
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Ik heb me bij 4Synergy aangesloten
omdat ik geloof in de kracht van een
netwerkorganisatie met zelfstandige
professionals die allen ruime ervaring
hebben. Je kunt gebruik maken van
de kennis en het netwerk van je
“collega’s”, met elkaar sparren over
bepaalde vraagstukken en mooiere
klussen binnen halen dan in je eentje.
Daarnaast is alleen ook maar alleen en
vind ik het belangrijk om collega’s te
hebben waar ik ook gewoon lol mee kan
hebben en een biertje mee kan drinken.
In mijn vrije tijd ben ik het liefst buiten
met het gezin, op de mountainbike
of racefiets. Ter compensatie van het
kantoorwerk doe ik aan fitness en ben
ook regelmatig aan het klussen in en
rondom ons huis.
Ik zie ernaar uit om de komende
periode nader kennis te maken met
mijn nieuwe collega’s!

Even voorstellen:
Pa u l va n A s s e n
Mijn naam is Paul van Assen. De
afgelopen twee jaar heb ik de leiding
gehad over een klein team van mensen
binnen een startup. Als head of
development was ik verantwoordelijk
voor alles rondom de publieke API
en billing. Ik heb met mijn team in
een korte tijd een compleet systeem
opgebouwd dat onze klanten in staat
stelde hun content delivery network
zelf in te stellen. Daarnaast hadden
onze klanten de beschikking over
near-real time statistieken. Deze
statistieken lieten precies zien wat er
wereldwijd gebeurde op ons netwerk.
In deze twee jaar heb ik geleerd dat
ik niet geschikt ben om de directe
leidinggevende te zijn van mensen. Ik
ben Java programmeur en moet vooral
daar mee bezig zijn. Toen ik besloot te
stoppen heb ik alle opties overwogen.
Weer loondienst, of detachering of
als zelfstandige. Omdat ik na 2 tot 3

jaar met een bedrijf en zijn product
wel klaar ben viel loondienst af.
Detachering kan leuk zijn maar ik wil
zelf bepalen waar ik aan de gang ga.
Maar omdat helemaal zelfstandig
wel erg alleen is en ik van plan ben te
verhuizen naar de regio Den Haag, ben
ik op zoek gegaan naar een club met
een netwerk om bij te horen. 4Synergy
bied mij dat netwerk, collega’s en
een heleboel kennis. Ook de hulp
bij het opzetten van mijn bedrijf
en het achterna gaan van klanten
voor de betalingen maakt voor mij
de stap naar zelfstandige een stuk
makkelijker.

Naast het werken hoort ook
ontspanning. Ontspanning in
getallen:
-

1 vriendin, Froukje
1 (demente) kat, Visje
1km borstcrawl: 21m42s
Unieke bieren gedronken volgens
Untapped: 439
Uren gespendeerd aan Factorio:
796.4
Uren gespendeerd aan 		
Cities:Skylines: 644.1
Uren gespendeerd aan
Prison Architect: 517.6
Pc’s in gebruik: 5, in diverse staten
van onbruik: 6 minstens
4 Arduino’s, 5 RaspberryPi’s
Aantal model treinen: te veel
10 YouTube subscribers,
200 views en 18 video’s
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Onze klanten
Onze consulting partners zijn momenteel werkzaam voor de volgende klanten.

Bezoekadres

Telefoon

Rivium 2de Straat 24

T: +31(0)85 401 00 35

2909 LG Capelle a/d IJssel
Postadres

info@4synergy.nl

Postbus 141

www.4synergy.nl

3350 AC Papendrecht
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